
Vypracovanie Správy o hodnotení územnopiánovacej dokumentácii obce Zámutov na stupni Koncept územného plánu obce
Obec Zámutov 

Zákazka podľa §9, ods. 9 - služby 
Výzva

V Ý Z V A

zá k a zk a  zadávaná podľa §9, ods. 9

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s názvom

„Vypracovanie Správy o hodnotení územnopiánovacej dokumentácii obce Zámutov na stupni
Koncept územného plánu obce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Zámutov
Sídlo: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov 
Zastúpený: Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov 
IČO: 00 332 615 
D IČ :2020631943
Bankové spojenie: PRIM Á BANKA, a. s., pobočka Vranov nad Topľou  
Číslo účtu: 3603138002/5600 
Telefón: 057/4496301 
Fax: 057/4484760 
E - m a i l :  zamutov@zamutov.sk  
www.zamutov.sk  
(ďalej „verejný obstarávate!’“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229

Výzva vrátane príloh je  zverejnená na jeho webovom sídle: www.zamutov.sk

2. Názov zákazky a typ zmluvy:

Názov zákazky: Vypracovanie Správy o hodnotení územnopiánovacej dokumentácii obce 

Zámutov na stupni Koncept územného plánu obce 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Zámutov č. 434, 094 15 Zámutov.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Zatriedenie zákazky podľa CPV:

CPV: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Predmetom zákazky je  výber spracovateľa na „Vypracovanie Správy o hodnotení 
územnopiánovacej dokumentácii obce Zámutov na stupni Koncept územného plánu obce“ v súlade 
s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov.

Správa bude vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie v znení neskorších predpisov, - príloha č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z.
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Proces vypracovania bude jednostupňový, na základe požiadavky určenej v rozsahu hodnotenia 
strategického dokumentu vydaného Okresným úradom odbor Životného prostredia vo Vranove nad 
Topľou.

Dodávka bude obsahovať požadované výstupy:
1) 25x -  Textová časť v tlačenej forme,
2) 2x -  Textová a grafická časť v digitálnej forme.
3) Poznámka množstvo konečného počtu dokumentácii je  vyhradené Okresným úradom odbor 

Životného prostredia vo Vranove nad Topľou.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa

4. Variantné riešenie: Neumožňuje sa

5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 15 dní odo dňa účinnosti 

zmluvy o dielo.

6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

a) dňa 16.05.2014 do 10.00 hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,

• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]

• označenie heslom:

„S P R Á V A -N E O T V Á R A Ť

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača.

7. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. 

Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní 

predmetu zákazky uvedených v bode 3. Lehota splatnosti faktúr je  do 30 dní odo dňa doručenia 

daňového dokladu verejnému obstarávateľovi.

8. Podmienky účasti:

A. Nepožaduje sa

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky

11. Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je  uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
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- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.

E. Ak uchádzač nie je  platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Do ceny predmetu zákazky je  potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných 
poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu 
zákazky.
H. Cena bude vypracovaná vo forme:

Popis činností
m.

j-

počet 
m. j.

cena v € 
bez DPH 
za m. j.

cena spolu 
bez DPH

DPH
cena v € s 

DPH

1.

Vypracovanie Správy 
o hodnotení 
územnoplánovacej 
dokumentácii obce Zámutov  
na stupni Koncept územného 
plánu obce

kpl 1

Spolu

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie 
zmluvy: do 16.06.2014,

B. Platnosť zmluvy je  stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve.

C. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť 
aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača 
poskytovať požadovanú službu.

D. Prílohou č. 1 tejto výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré verejný obstarávateľ 
požaduje dodržať s úspešným uchádzačom.

Podmienky súťaže: Neuvádza sa.

Zámutov, dňa 07.05.2014

Ing. Ján  Halgaš 

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Príloha č. 1 : Minimálne zmluvné podmienky
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NÁVRH ZMLUVY O DIELO č.

N a uskutočnenia diela
„Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácii obce Zámutov na stupni Koncept územného

plánu obce“

Článok I. - Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:

Zastúpený:
Poverený jednaním:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Fax:
E-mail:
www.zamutov.sk 

(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotovíte!’:
Obchodné meno:
Adresa:
Zastúpený:
Právna forma:
Zapísaný v ............
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
E-mail:

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II. - Predmet plnenia

Predmetom zmluvy vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácii obce Zámutov na 
stupni Koncept územného plánu obce v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Správa bude vypracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov, - príloha č. 5 k zákonu č. 24/2006 Z. z.

Proces vypracovania bude jednostupňový na základe požiadavky určenej v rozsahu hodnotenia strategického 
dokumentu vydaného Okresným úradom odbor Životného prostredia vo Vranove nad Topľou.

Dodávka bude obsahovať požadované výstupy:
1) 25x -  Textová časť v tlačenej forme,
2) 2x -  Textová a grafická časť v digitálnej forme.
3) Poznámka množstvo konečného počtu dokumentácii je  vyhradené Okresným úradom odbor Životného 

prostredia vo Vranove nad Topľou.

Článok III. -  Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vypracovanie diela /vrátane DPH/je: ...............................
V prípade že zhotoviteľ je  platcom DPH, je potrebné v predmete ceny toto uviesť rozdelením cena bez DPH a cena 
s DPH.
Zhotoviteľ je  oprávnený v procese spracovania diela uvedenú cenu diela fakturovať v jednej ucelenej časti po 
odovzdaní predmetu plnenia.

Obec Zámutov
Obecný úrad, Zámutov 434
094 15 Zámutov
Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov 
Dušan Višňovský
PRIMÁ BANKA, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
3603138002/5600
doplní sa pri podpise zmluvy
00332968
2020631943
057/4496301,
057/4884760
zamutov@zamutov.sk

http://www.zamutov.sk
mailto:zamutov@zamutov.sk


Článok IV. - Platobné podmienky

1) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi do 30 dní od dátumu doručenia daňového dokladu.
2) Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z 

fakturovanej ceny za každý deň omeškania, čo platí aj pre zhotoviteľa v prípade nedodržania zmluvného termínu 
vypracovania predmetu diela.

Článok V. - Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v tomto termíne:
1) Termín začatia prác na diele: Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2) Termín dokončenia diela: Do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Článok VI. - Vlastnícke právo k dielu

1) Vlastníkom zhotovovaného diela je  zhotoviteľ, ktorý nesie aj nebezpečenstvo škody na diele. Vlastníctvo, ako i 
nebezpečenstvo škody, prechádza na objednávateľa dňom prevzatia a zaplatenia diela.

2) Ak zanikne záväzok vypracovať dielo zo strany objednávateľa zhotoviteľ je  oprávnený požadovať náhradu za 
rozpracované časti diela, rozsah rozpracovania sa urči -  do 14 dní od pozastavenia prác na diele.

Článok VII. - Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1) Zhotoviteľ nie je  viazaný pri určení spôsobu vypracovania diela pokynmi objednávateľa.
2) Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym vypracovaním diela a jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle 

objednávateľa alebo na inom mieste po vzájomnej dohode zmluvných strán.

Článok VIII. - Zodpovednosť za vady

1) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a informácií odovzdaných mu 

pre vypracovanie diela objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.

3) Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spôsobom, môže objednávateľ:
a) požadovať odstránenie vád vypracovaním nového diela, alebo
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak je to možné v súlade s právnymi predpismi.
Objednávateľ je  povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí. 
Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa písm. a) alebo písm. b) tohto odseku.

4) Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád diela, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je 
povinný poskytnúť na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky z vád diela, okrem nároku na náhradu škody a 
na zmluvnú pokutu, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

Článok IX. - Zmluvné pokuty

1) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vypracovania diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

2) V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním projektových podkladov zhotoviteľovi je  objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň 
omeškania.

3) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry (alebo splátky) je  objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

4) Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške 
vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

Článok XI. - Záverečné ustanovenia

1) Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je  možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
písomných dodatkov.

2) Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.



3) Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto 
skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve.

4) Táto zmluva je  vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie.

V Zámutove d ň a ........................ ...........

za objednávateľa 
Dušan Višňovský, starosta obce Zámutov

za zhotoviteľa:


